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 :الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى تحلیل العالقة بین التنویع االقتصادي   

من  ،)2014- 2001(خالل الفترة  إفریقیاوالنمو االقتصادي في جنوب 
ما مدى تنویع القاعدة االقتصادیة في '':خالل معالجة اإلشكال التالي

الدراسة واعتمدت  .جنوب إفریقیا؟، وما أثر ذلك على النمو االقتصادي؟
هیرشمان -في تقدیر مؤشرات التنویع االقتصادي على معامل هیرفندال

الحقیقي  اإلجماليللمتغیرات االقتصادیة المتمثلة في الناتج المحلى 
والصادرات، وتم تقدیر أثر معامل التنویع على النمو االقتصادي بطریقة 

نویع في المربعات الصغرى؛ إذ بینت نتائج التقدیر األثر االیجابي للت
الصادرات على النمو، وهو ما یدل على أن التنویع النسبي الحاصل في 
هیكل الصادرات قد ساهم في زیادة معدل النمو االقتصادي في جنوب 

وأهم ما توصي به الدراسة هو االستفادة من نموذج جنوب إفریقیا  .إفریقیا
ألهداف القائم على آلیتي التثمین والتوطین واالعتماد علیه لتحقیق ا

  .المرجوة من التنویع االقتصادي
التنویع االقتصادي، الموارد الطبیعیة، معامل  :الكلمات المفتاحیة

 التنویع، جنوب افریقیا
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Abstract:  

This study empirically examines the correlation between the 
product diversification and the economic growth in South Africa 
during the period of 2001 to 2014, through investigating the 
following research questions : 

'' How diversified is the economic base in South Africa ?, and 
what is its impact on the economic growth ? 

The study implements Herfindahl–Hirschman Index to estimate 
the effects of the product diversification on the variables of real 
GDP and exports, whereas the effects on the economic growth 
are caculated by the procedure of squaring the shares. 

The empirical results show that the product diversification of 
exports is positively related to the economic growth which 
indicates that the relative diversification made on the structure 
of exports has an important role on economic growth in South 
Africa. The study recommends the implementation of the 
diversification Modal of South Africa which is based on the 
promotion of innovation and production of new products, to 
achieve the economic goals of diversification. 

Keywords : Product diversification, Natural resources, 
diversification factor, South Africa. 

  
  :مقدمة

اتجهت األبحاث في السنوات األخیرة إلى دراسة العالقة بین وفرة   
الموارد الطبیعیة والنمو االقتصادي ومراعاة تقلبات أسعار الصادرات 

 2014أزمة عام خصوصا منها في األسواق الدولیة بعد تعاقب األزمات 
إال  والتي تمثلت في تداعیات انهیار أسعار البترول على الدول النفطیة،

نما جمیع مصادر الثروة  أن وفرة الموارد ال یقصد بها النفط فقط وإ
فجاءت األبحاث لدراسة إمكانیة التنویع خارج هذه الموارد  ،الطبیعیة

وتقییم التجارب الرائدة في دعم األداء االقتصادي من خالل تقلیل 
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  .االعتماد على مورد طبیعي واحد
نما تعود أفكار إال أنه في الحقیقة لیس باألشكال ا   لحدیث وإ

البحث عن تنویع القاعدة االقتصادیة منذ القرون الوسطى أین كانت 
تقاس قوة االقتصاد بحجم المخزون من الذهب والفضة المتأتي من جراء 

 Mignel وقد أشار الكاتب اإلسباني. الحركات االستعماریة
Saavecha م في القرن السادس عشر إلى موضوع تراكم الموارد وعد

 Don quixote''ـ استغالل عائداتها في منتجات أخرىفي كتابه المعنون بـ
de la moncha''أن االستفادة من الثروة التأتي من '':حیث قال

نما من طریقة استعمالهاإنفاقها في  اإلسرافامتالكها أو    1''وإ
: الذي كتب یقول Jean Bodinلیأتي بعده الفیلسوف الفرنسي   

 كسالء، العموم في یعتبرون وخصبة واسعةا أرض تلكونیم الذین الرجال''
 یحذرا، بالضرورة وبالتال معتدال الرجل یجعل القاحل فالبلد هذا وعكس

  ." 2دؤوباو  یقظا
وتوالت األبحاث غیر أن أبرزها أطروحة نقمة الموارد الطبیعیة التي جاء 

وفسرها المفكرون االقتصادیون  Ramis(1990)و Gelb(1989)بها 
یة المرض الهولندي وضعف السیاسات االقتصادیة المنتهجة وغیاب بنظر 

  . االستراتیجیات لدى حكومات الدول الریعیة
لقد أصبح الحدیث عن نقمة الموارد موضوعا مهما؛ إذ لقى   

اهتماما من قبل الهیئات الدولیة والمفكرین االقتصادیین والسیاسین 
ل الریعیة للبحث عن سبل مما نتج عن ذلك لجوء الدو  ،ومتخذي القرارات

                                                             
1Ebrahim-zadeh C.," Dutch Disease: Too Much Wealth Managed Unwisely", 
Finance and Development ,International Monetary Fund, Mars, 2003, P: 50. 

، وفرة الموارد الطبیعیة والنمو االقتصادي دراسة حالة االقتصاد الجزائريشكوري سیدي محمد،  2
 .13، ص 2012، تلمسان، بكر بلقاید، جامعة ابي )غیر منشورة(دكتوراه أطروحة 
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الخروج من ضیق الموارد الطبیعیة لتفادي آثارها السلبیة، وسادت تجارب 
التي واجهت االنعكاسات السلبیة  إفریقیاجنوب دولة عدیدة من بینها 

النتعاش قطاع الموارد من خالل اتباع سیاسة تعقیم تدفقات العمالت 
ونقدیة صارمة لتفادي  األجنبیة غیر المرتقبة باستخدام سیاسة مالیة

نتاج اتفشي المرض الهولندي؛ حیث نجد أن جنوب افریقیا اعتمدت على 
َزارع أوروبي إلیها في  المحاصیل وتربیة الحیوان منذ مجيء أول مُ
منتصف القرن السابع عشر المیالدي، وفي وقت متأخر من القرن 

تعدین التاسع عشر المیالدي تم اكتشاف األلماس والذهب حتى أصبح ال
وقد ساعد . األساس الذي یعتمد علیه اقتصاد البالد في فترة وجیزة

التعدین على جعل جنوب إفریقیا أكبر دولة صناعیة في إفریقیا، كما 
ساعدت عدة عوامل على نمو اقتصاد جنوب إفریقیا بصورة هائلة في 

إقدام : الخمسینیات والستینیات والسبعینیات، من القرن العشرین ومن ذلك
لحكومة على تشجیع االستثمارات وتوفیر القروض للتنمیة الصناعیة ا

ومن العوامل التي ساعدت على النمو . وتشجیع االستثمارات األجنبیة
االقتصادي أیًضا كون البالد غنیة بالثروات الطبیعیة، ووجود أید عاملة 

  :یمكن طرح التساؤل الرئیس التالي اإلطارإفریقیة رخیصة،وفي هذا 
تنویع القاعدة االقتصادیة في جنوب إفریقیا؟، وما أثر ذلك  ما مدى

  بها؟ على النمو االقتصادي
  :ولمعالجة هذا الموضوع، یمكن تقسیم هذا العمل إلى النقاط التالیة

 مفهوم التنویع االقتصادي  
عرف التنویع االقتصادي عدة تعاریف الختالف األبعاد التي   

ن أإذ یرى البعض في  ؛موضوعلهذا اینطلق الباحثون منها لمعالجة 
بینما یذهب البعض األخر  ،التنویع هو تنویع اإلنتاج ومصادر الدخل
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یتجلى في تعدد مكونات هیكل الصادرات السلعیة واختالفها دون  هإلى أن
حدوث تباین كبیر في النسب بینها، ویرى طرف آخر في أن التنویع 

ي تمثل النشاط مفهوم واسع حیث یشتمل تنویع جمیع الهیاكل الت
  .االقتصادي الموجه لالحتیاجات المحلیة أو الخارجیة

سیاسة تنمویة تهدف إلى التقلیل '' : یعرفه المعهد العربي للتخطیط بأنه
من نسبة المخاطر االقتصادیة، ورفع القیمة المضافة، تحسین مستوى 
الدخل، وذلك عن طریق توجیه االقتصاد نحو قطاعات أو أسواق متنوعة 

جدیدة عوض االعتماد على سوق أو قطاع أو منتوج واحد، بمعنى أو 
آخر التنویع االقتصادي یمكن أن یشار فیه إلى تنویع مصادر الناتج 
المحلي اإلجمالي، أو تنویع مصادر اإلیرادات في الموازنة العامة، أو 

  1''.تنویع األسواق الخارجیة
عني هذا ویقسم التنویع إلى تنویع عمودي وتنویع أفقي؛ وی  

األخیر خلق فرص جدیدة لمنتجات جدیدة كالتعدین، الزراعة والطاقة، أما 
كمدخالت في ) مادة خام(التنویع العمودي فهو استخدام مخرجات نشاط

نشاط آخر، من أجل رفع القیمة المضافة للمنتج باستخدام مدخالت 
  . 2لفیةمحلیة أو مستوردة أو ما یطلق علیه الروابط األمامیة والروابط الخ

ومع اختالف جوانب معالجة موضوع التنویع، إال أنه یعني   
التخلص من االعتماد على مورد واحد للدخل ومكون أساسي لهیكل 

ي مواجهة تحدي آخر وهو تكییف التنویع مع تعزیز أالصادرات؛ 
التنافسیة، فالقراءة السطحیة لموضوع التنویع وربطه بالتنافسیة توحي 

ضین أو متنافیین، ألن التنافسیة تعد من أبرز بوجود هدفین متناق
                                                             

 .05، ص2014، الكویت، االقتصاديمفهوم ومحددات التنویع المعهد العربي للتخطیط،  1
، الجمعیة االقتصادیة، سلطنة عمان، مؤتمر التنمیة المستدامة بین التخطیط والواقعالحارثي،  2

2013. 
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فالتنافسیة تعبر  .اإلشكاالت التي تواجه محاوالت تنویع مصادر الدخل
عن المزایا النسبیة لدولة ما في مورد معین یؤمن لها حصة دائمة نسبیا 
في السوق وقابلة لالتساع ومصدرا ثابتا للدخل، غیر أنه مرهون بتقلبات 

میة، وهذا هو الهاجس أمام االعتماد الكلي على هذا أسعار السوق العال
  .المورد

واألوضاع االقتصادیة العالمیة أفرزت مفهوما آخر للتنویع تزامن   
على أنه تخفیض ) خاصة الدول النفطیة(مع استراتیجیات الدول الریعیة 

نسبة االعتماد على مورد وحید واالنتقال إلى توسیع القاعدة الصناعیة 
والتي من خاللها یتم دعم الهیاكل اإلنتاجیة بالشكل الذي والزراعیة 

  .1یسمح بتحقیق االكتفاء الذاتي في العدید من القطاعات االقتصادیة
ومن خالل ما سبق یمكن القول بأن التنویع االقتصادي هو   

تنویع مكونات الدخل بنسب غیر متباینة بحیث تضمن االبتعاد عن مورد 
كذلك تخفیض نسبة التعرض . واحد للدخل واحد، وسوق واحدة، ومصدر

للصدمات الداخلیة والخارجیة من خالل التحكم في المقومات االقتصادیة 
ویمكن االنتقال إلى ما هو . المتعددة والتي تغطي التراجع فیما بینها

أشمل حیث أن الدول التي تعرف انتعاشا في الموارد الطبیعیة تلجأ 
ار السلبیة لنقمة الموارد وتفشي المرض للتنویع االقتصادي لتفادي اآلث

  .الهولندي
ویمكن الوقوف على شقین للتنویع؛ تنویع من جهة العرض، أي   

اإلنتاج وذلك بتنویع مكونات هیكل الصادرات من خالل الحصول على 
مؤشرات تركز منخفضة للصادرات سواء من الصادرات السلعیة أو 

                                                             
مكانیة تحقیقه في عاطف الفي مرزوك،  1 التنویع االقتصادي، مفهومه وأبعاده في بلدان الخلیج وإ

، جامعة الكوفة، العراق، 31یة، المجلد الثاني، العدد ، مجلة الغري للعلوم االقتصادیة واإلدار العراق
 .57، ص 2014
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ة لخارج البالد وتعدد وتباین وجهات تسویقها وكذلك االستثمارات الموجه
  .اتجاهاتها
أما الشق الثاني فهو من جانب الطلب؛ أي تنوع مصادر   

الواردات وتعددها وتباینها ویقتضي ذلك التحري عن األسواق ذات 
الخصائص المختلفة لتفادي انتقال األزمات وتقلبات أسعار األسواق 

المتدفقة نحو العالمیة، باإلضافة إلى تنوع مصادر رؤوس األموال 
  .الدولة

یهدف التنویع االقتصادي بصفة عامة إلى التقلیل من االعتماد   
على مورد واحد یمثله قطاع وحید، كثیرا ما یكون محتكرا من القطاع 
العام، وبالتالي تعزیز دور القطاع الخاص وزیادة نسبة مساهمته في 

  .الناتج المحلي اإلجمالي
 مقومات التنویع االقتصادي 

  :أهم مقومات التنویع االقتصادي وهي كما یلي نذكر
؛ 2009یشیر تقریر البنك الدولي لعام : نوعیة وحجم المؤسسات -1

إلى أن التنویع االقتصادي یعتمد على مقومات متعددة من أهمها نوعیة 
حیث یرى في االعتماد على المؤسسات المالئمة منطلق  ؛المؤسسات

الت ایة تحتیة فعالة ونظم اتصرئیسي في تنویع الصادرات تقوم على بن
إلضافة إلى امتطورة لخفض التكالیف ورفع مستویات األداء والجودة، ب

وجود بیئة اقتصادیة مستقرة یحرك نشاطها قطاع مالي متطور ومؤشرات 
ى دخول األسواق من أجل تعزیز تنافسیة لانفتاح تجاریة مرتفعة للقدرة ع

اع الخاص، ویشید الخبراء السلع المنتجة والمصدرة دون إهمال القط
االقتصادیون بدور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تحقیق األهداف 
المرجوة من التنویع االقتصادي ویعزى عدم مقدرة بعض االقتصادات 
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فریقیة العتمادها على مؤسسات كبیرة كثیرا ما تكون للقطاع خصوصا اإل
  .1ةالعام وبالتالي التقوم على أسس الربحیة والتنافسی

یعد الحكم ثاني أهم ركائز التنویع االقتصادي في ظل : الحوكمة -2
توفر الرشادة والعقالنیة وتبني خطط استراتیجیة تهدف الستدامة التنمیة 
االقتصادیة والحفاظ على حقوق األجیال القادمة بالسبل التي تضمن 
تطویر القطاعات غیر الریعیة لدعم األداء االقتصادي واستدامة النمو 

اء تعلق األمر باألجهزة التشریعیة أو األجهزة التنفیذیة فقیام كل جهاز سو 
كما أن القضاء على . بالمهام المخولة إلیه یحقق الشفافیة والنزاهة

التباطؤات التشریعیة والتنفیذیة هو تحد قائم بالنسبة للدول الریعیة بحیث 
ارتفاع كثیرا ما تصدر قرارات على ظروف غیر مناسبة، باإلضافة إلى 

ولتجنب ذلك البد من تبني نماذج القیاس . معدل تغیر القواعد القانونیة
والمحاكاة والتنبؤ بسلوك الظواهر االقتصادیة للتعامل معها وتخفیف من 

  .2حدة األزمات
 مؤشرات التنویع االقتصادي :  

تعددت األدوات اإلحصائیة المستعملة في قیاس التنویع   
هداف المرجوة منه؛ حیث یستند الباحثون االقتصادي بغرض القیاس واأل

االقتصادیون إلى عدة مؤشرات أبسطها معامل االختالف لقیاس التشتت، 
ومؤشر جیني الذي یستخدم لغرض قیاس مستوى التركز واألكثر 

هیرشمان والذي یحسب وفق -استعماال وتعقیدا هو معامل هیرفیندال

                                                             
، مؤسسة شباب الصناعات الصغیرة ودورها في التنمیة المحلیةفتحى السید عبده أبو سید أحمد،  1

 .71 :ص ،2005الجامعة، اإلسكندریة، مصر، 
ة، االسكندریة، ، الدار الجامعیمراجعة الحسابات وحوكمة الشركاتعبد الوهاب نصر علي،  2

 .17، ص 2007
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  .1العالقة التالیة
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الناتج المحلي  (X)، (i)الناتج النشاط (Xi)عدد النشاطات،  (N)یث ح
  .اإلجمالي لجمیع النشاطات

هیرشمان بین الصفر والواحد أي - تتراوح قیمة معامل هیرفندال   
)0≤H≤1 ( فإن كان مساویا للصفر معناه وجود تنوع كامل في

ن كان مساویا للواحد الصحیح فإن التنوع معدوما وداللة . االقتصاد، وإ
فإن الناتج یتكون من  (H~0)ذلك أنه في الحالة األولى كلما كان 

فإن  (H~1)حصص متساویة من جمیع النشاطات وفي الحالة المعاكسة
اإلنتاج متركز في نشاط واحد من النشاطات االقتصادیة بینما ال تساهم 
بقیة القطاعات بنسب معتبرة في قیمة الناتج اإلجمالي، ویتجلى من 

هیرشمان أنه یقیس عدم التنویع - احتساب قیمة معامل هیرفندال طریقة
) H(في االقتصاد ولیس التنویع أي وجود عالقة عكسیة بین قیمة 

لذلك . وطبیعة الناتج المحلي اإلجمالي من حیث التنویع االقتصادي
اصطلح االقتصادیون معامل التنویع بحیث یكون ذو عالقة طردیة مع 

  : 2ویعرف معامل التنویع بالعالقة. دي المراد دراستهواقع التنویع االقتصا
HDiv 1  

 
                                                             

، أثر التنویع االقتصادي على النمو في القطاع غیر النفطي السعوديممدوح عوضا لخطیب، 1
 .212، ص2011، ماي 2، عدد 18المجلة العربیة للعلوم اإلداریة، مجلد 

العربیة  ، المجلةأثر التنویع على النمو االقتصادي في المملكة العربیة السعودیة ممدوح الخطیب،  2
 .462، ص 2015، سبتمبر 03، العدد22للعلوم اإلداریة، مجلد
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على )1(على انعدام التنویع والقیمة  (Div)للمعامل  0وتدل القیمة 
التنویع االقتصادي التام، كما ال یقتصر استعماله على المستوى الكلي 

نما على المستوى الجزئي أیضا، كتنوع منتوجات مؤسسة معین ة أو وإ
  .تنوع الصادرات سواء من حیث السلع أو من حیث األسواق

  إفریقیاالتنویع االقتصادي في جنوب:  
من أنجح التجارب في التنویع  إفریقیاتعتبر تجربة جنوب   

وحتى دول العالم الریعیة في تقلیل  إفریقیااالقتصادي مقارنة مع دول 
أساسي بالرغم من  االعتماد على الموارد الطبیعیة كمصادر للدخل بشكل

نموا مضطردا بدایة من عام  إفریقیاتنوع هذه الموارد فیعرف جنوب 
أین بدأ تراجع اقتصاد  2007إلى غایة العام  %3حیث حقق  2000
بعد تعرضه ألزمة تمدید الطاقة الكهربائیة التي تعرضت  إفریقیاجنوب 

ة قدیمة ، العتمادها على بنیة تحتیEskomلها شركة الكهرباء الحكومیة 
ماكان یضطرها لقطع التیار الكهربائي على السكان والمنشآت الصناعیة 

 .في المدن الرئیسیة لفترات طویلة فأدى ذلك إلى تراجع اإلنتاج المحلي
من حدة تناقص معدالت النمو انعكاسات األزمة المالیة العالمیة  وما زاد
ر تحت الصف %2حیث حققت معدالت نمو سالبة وصلت إلى  2008
إال أن استراتیجیاتها المنتهجة لتنویع مصادر الدخل . 2009عام 

تنظیم بطولة كأس  ، كما ساهمت عملیةتحقیق مداخیل هائلة ساهمت في
بسببه تعافى الناتج یمكن القول أنه والذي  في ذلك، 20101العالم 

 .2011عام  %4المحلي اإلجمالي من التراجع محققا نموا موجبا بمعدل 
على في جنوب إفریقیا یمكن االعتماد التنویع االقتصادي ة درجقیاس ول

  .متغیرات من أهمها الناتج المحلي اإلجمالي والصادراتعدة 
                                                             

1 OCDE, Economic diversification in Africa, A review of selected 
countries, 2011, PP30-40. 
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  :اإلجمالي تنویع مكونات الناتج المحلي -1
یعتمد تحلیل تنویع الناتج المحلي اإلجمالي على توزیع هذا   

-2001(، خالل الفترة )01الجدول (العشر الناتج على القطاعات 
خالل طول الفترة  %10فنجد أن كل مكونات الناتج أقل من ) 2014

خالل  %50فیما عدا المنتوجات الوسیطیة الخام التي تظل تقارب نسبة 
فترة الدراسة، كما أن باقي القطاعات تتغیر بمعدالت موجبة تتراوح من 

بینما سجل كل من قطاع الزراعة والصناعة التحویلیة  %0.7و0.01%
وخدمات أخرى معدالت تغیر سالبة وأعلى تراجع  ت الوسطیةوالمتوجا

خالل الفترة  %6.28إلى  %9.88نجده في قطاع الصناعة من 
)2001-2014.(  
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: اإلسهام في الناتج المحلي اإلجمالي لعامي): 01(الجدول رقم 
  .2014و 2001

 التغیر 2014 2001 القطاعات االنتاجیة
 0,4970- 1,1757 1,6727 الزراعة

 0,0168 3,9801 3,9633 الصناعة االستخراجیة
 2,7990- 6,2814 9,0804 الصناعة التحویلیة
..الكهرباء، الغاز، الماء  1,1817 1,7411 0,5594 

 0,7785 1,9291 1,1506 المباني واألشغال العمومیة
 0,3183 7,0109 6,6926 التجارة، المطاعم، الفنادق

العقارات البنوك والتأمین، و 
 وخدمات االعمال

9,1125 9,7152 0,6027 

 0,1261 4,7206 4,5945 النقل واالتصاالت
 0,7217 8,0271 7,3054 االدارة العمومیة والدفاع

 0,1928- 2,6977 2,8905 خدمات اخرى
 0,3654- 47,2788 47,6442 التعدین 

/ الضرائب غیر المباشرة
 الضرائب على المنتجات

4,7116 5,4424 0,7308 

 0,00 100 100 المجموع
  : الباحثین استنادا الى إعدادمن : المصدر

african Statistical Yearbook/2015,p341.  المتاح على الخط:   
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/
African_Statistical_Yearbook_2015.pdf. 
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دم حدوث أي تغیرات جذریة في البنیة ع ا یتضح من الجدولم  
حیث تتغیر معدالت المساهمة تغیرا  إفریقیا؛اإلنتاجیة القتصاد جنوب 

في حین یساهم قطاع التعدین في تولید . طفیفا سواء بالزیادة أو النقصان
  .تقارب النصف نسبة كبیرةب اإلجماليالناتج المحلي 

لمحلي الجنوب اإلفریقي لتقییم التنویع االقتصادي الحاصل في الناتج ا
) 01الشكل ( خالل فترة الدراسة نجد أن معامل التنویع ظل متقارب القیم

 %68تراوح بین  2014و 2001إذ شهد نموا مضطردا بین العامین 
وله داللة على مدى تنوع الناتج المحلي اإلجمالي، وذلك دلیل %65و

ذلك إلى  ، ویعزىإفریقیاعلى تنوع نسبي في الناتج المحلي لجنوب 
 استغالل الفوائض المالیة في البناء والتشیید حیث تنتج المصانع كل ما

تحتاج إلیه البالد من بضائع ومعدات ومالبس ومعادن، والسیارات، إال 
أنها تعاني من فجوة غذائیة بحیث تعتمد على المزارع التقلیدیة بالرغم من 

سكان جنوب  ةتوفر المقومات الطبیعیة وثروة حیوانیة تزید عن حاج
  .افریقیا
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تطور مؤشر تنویع الناتج المحلي ): 01(الشكل رقم 
)2014- 2001(االجمالي في جنوب افریقیا خالل 

H div

  : من اعداد الباحثین استنادا الى: المصدر
African Statistical  Yearbook/2015,p المتاح على الرابط:  

http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Pub
lications/African_Statistical_Yearbook_2015.pdf 
 

 هیكل الصادرات تنویع:  
یقر الفكر االقتصادي ضرورة التنویع االقتصادي في هیكل   

، ألن اإلجمالي إذ یعتبرونه أبلغ من تنویع الناتج المحلي ،الصادرات
التنویع في الناتج المحلي یعني التنویع فقط في المنتجات الموجهة 

حاجات لتغطیة الطلب الداخلي في حین تنویع الصادرات یعني تغطیة ال
الداخلیة والتكییف مع متطلبات األسواق الدولیة ففي ذلك مؤشر على 

التي  الریعیةأداء التجارة الخارجیة خصوصا في الدول ذات االقتصادات 
  .یرتكز نشاطها التصدیري على المورد الطبیعي المتوفر لدیها

ویمكن قیاس التنویع في الصادرات بمعامل التنویع إما لهیكل   
ة معینة أو قیاس انحراف حصة صادرات السلع الرئیسیة صادرات دول
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لدولة معینة من إجمالي صادراتها عن حصة الصادرات المحلیة لتلك 
السلع الرئیسیة في الصادرات العالمیة، كما یمكن اإلشارة للتنویع في 
الصادرات من جانب األسواق المصدر إلیها فبالنظر القتصاد جنوب 

ملیات التجاریة تتم مع ألمانیا والیابان وسویسرا نجد أن معظم الع إفریقیا
  .وبریطانیا والوالیات المتحدة وبعض الدول اإلفریقیة

یعتمد تحلیل تنویع الصادرات على التوزیع النسبي للصادرات   
حسب المجموعات الرئیسیة خالل الفترة  إفریقیاالسلعیة في جنوب 

الجدول (یة سلع خمسة صادراتوالمتمثلة في أهم ) 2001-2014(
 %53.51حیث تمثل  ؛تترأسها صادرات الصناعة اإلستخراجیة) 02

تلیها المعادن بنسبة  .2014عام  %49.52و2001عام 
 2001من حجم الصادرات السلعیة عامي  %25.89و22.92%

بینما یساهم كل من  .%2.97بـ على الترتیب، مسجلة تغیرا  2014و
بین  %16و %10ب تتراوح بین الوقود والمواد الغذائیة والخدمات بنس

، في حین تتذیل الصادرات الزراعیة الترتیب 2014و 2001العامین 
  .2014في عام  %2.03و 2001عام  %2.63بمساهمة تقدر بـ
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التوزیع النسبي للصادرات السلعیة حسب ): 02(لجدول رقم ا
  .2014و 2001: المجموعات الرئیسیة لعامي

القطاعات 
 االنتاجیة

 التغیر 2014 2001

 0,60- 2,03 2,63 الزراعة
 3,93- 49,58 53,51 الصناعة
 0,60- 15,40 16 الخدمات

 2,00 11,00 9,00 المواد الغذائیة
 0,64- 10,99 11,63 الوقود
 2,97 25,89 22,92 المعادن
 0,00 100 100 المجموع

 African Statistical: الباحثین استنادا الى إعدادمن : المصدر
Yearbook/2015,p342.  

یالحظ أن التراجع المسجل في الصناعة اإلستخراجیة قد   
-2014(ه الزیادة في صادرات المواد الغذائیة خالل الفترة تعوض

  .بنفس المقدار) 2001
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تطور معامل تنویع الصادرات في ):02(الشكل رقم 
2014- 2001جنوب افریقیا خالل الفترة 

H div

 
 African Statistical: الباحثین استنادا الى إعدادمن : المصدر

Yearbook/2015,p342.  

یتضح جلیا أن بنیة الصادرات لم ) 02الشكل (وفقا لمعطیات   
إفریقیا تعرف تغیرا جذریا خالل فترة الدراسة بالرغم من تبني جنوب 

والمعادن غیر  االستخراجیةالتنویع االقتصادي خارج الصناعة  استراتیجیة
  .أنها لم تصل لمعدالت التنویع المرجوة

 االقتصادي في جنوب  ادي والنموتحلیل العالقة بین التنویع االقتص
  إفریقیا

من خالل تحلیل مؤشرات التنویع االقتصادي في دولة جنوب 
ومؤشر  اإلجماليللناتج المحلي  التنویعوالمتمثلة في مؤشر  إفریقیا

التنویع لهیكل الصادرات اتضح أن هناك تزایدا طفیفا في المؤشرین 
ع اقتصادي في جنوب خالل فترة الدراسة، وهو ما یدل على وجود تنوی

، وبالتالي یدل على نجاح نسبي لهذا البلد في تحقیق هدفه في إفریقیا
خریطة الطریق االقتصادیة  إطارزیادة درجة التنویع االقتصادي، وفي 

یتبع تحقیق هدف التنویع االقتصادي بلوغ  إفریقیاالتي رسمتها جنوب 
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تنویع االقتصادي فهل ترافق التحقیق النسبي لل. هدف النمو االقتصادي
  .اإلجمالي الحقیقي؟ارتفاع في معدالت نمو الناتج المحلي 
على قطاع التعدین  إفریقیا یرتكزوبالنظر إلى اقتصاد جنوب 

القطاع ستؤدي حتما إلى  إیراداتوهي بلد قدیم غني بالموارد، فإن ارتفاع 
. يارتفاع مستوى الناتج المحلي اإلجمالي، وزیادة معدل النمو االقتصاد

ولكن زیادة أهمیة القطاع مقارنة ببقیة القطاعات االقتصادیة هو 
انخفاض في درجة التنویع االقتصادي، ستودي إلى ارتفاع معدالت النمو 
االقتصادي، ومن ثم فالعالقة بین مؤشرات التنویع ومعدل نمو الناتج 

  . یتوقع أن تكون عكسیة اإلجماليالمحلي 



  
  
  

   مدیاني محمد. د α طلحاوي فاطمة الزهراء. أ   ...أثر تنویع القاعدة اإلنتاجیة على النمو

 

161 

 اإلجماليمعدل نمو الناتج المحلي  العالقة بین): 04(الشكل رقم 
  ومعدالت التنویع االقتصادي

 

13.8

14.0

14.2

14.4

14.6

14.8

15.0

15.2

-.40 -.39 -.38 -.37 -.36

LD_GDP

LG
D
P

13.8

14.0

14.2

14.4

14.6

14.8

15.0

15.2

-.60 -.56 -.52 -.48 -.44 -.40 -.36

LD_EXP

LG
D
P

 
 African Statistical: الباحثین استنادا الى إعدادمن : المصدر

Yearbook/2015,p342.  

ج حاولنا في هذه الدراسة ربط العالقة بین معاملي التنویع للنات
المحلي االجمالي والصادرات بمعدل النمو االقتصادي، وذلك لقیاس 
مدى نجاح جنوب افریقیا في تحقیق الهدف المزدوج للتنویع والنمو 
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االقتصادي، وهو ما یؤكده حساب معامل االرتباط البسیط بین معدل نمو 
الناتج المحلي اإلجمالي الحقیقي ومعامل التنویع في مكونات الناتج 

، ومعامل االرتباط البسیط بین معدل )0.30(اء ضعیفا؛ إذ بلغ والذي ج
، وبالتالي یمكن )0.80(النمو ومعامل لتنویع في الصادرات والذي بلغ 

القول أن جنوب افریقیا تحقق الهدفین بالنسبة للصادرات؛ حیث یرافق 
  .زیادة درجة تنوع الصادرات ارتفاع في معدالت النمو االقتصادي

ي هذه الدراسة على نموذج سولو بوصفه اطارا كما اعتمدنا ف
نظریا للنموذج القیاسي لتفسیر النمو االقتصادي في جنوب افریقیا، حیث 
العمل المهم في النمو االقتصادي هو العائدات من الموارد الطبیعیة 

  : التالیةویأخذ نموذج الدراسة دالة االنتاج الكلیة . الموهوبة
),( LKfY   

  الناتج المحلي االجمالي الحقیقي: Y  :حیث
K   :رأس المال  
L   :العمل  

ولدراسة أثر التنویع االقتصادي على النمو االقتصادي، سیكون 
الناتج المحلي االجمالي متغیرا تابعا، ورأس المال وقوة العمل باإلضافة 
إلى معامل التنویع االقتصادي بوصفها متغیرات تفسیریة، وبالتالي یصبح 

),,(: التالیةوذج یأخذ الصیغة العامةالنم DivLKfY   
 : وتكون هذه الصیغة بالشكل التالي

321 
iiii DivLAKY   

ولتقدیر هذه العالقة بطریقة المربعات الصغرى یتم تحویلها إلى 
صیغة تجمیعیة خطیة بأخذ لوغاریتم الطرفین، لتكون النموذج القیاسي 

  : كما یلي
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iiiii DivLKY   lnlnlnln 3210  
بعاد متغیر  وبعد تقدیر هذا النموذج بطریقة المربعات الصغرى وإ

  :العمل لعدم معنویته، تحصلنا على النتائج التالیة
نتائج تقدیر أثر معامل تنویع الناتج على النمو : )03(الجدول رقم 

 االقتصادي

 
 EVIEWS باالستعانة ببرنامجالباحثین  إعدادمن  :المصدر

 
نتائج تقدیر أثر معامل تنویع الصادرات : )04(الجدول رقم 

 على النمو االقتصادي

 
  EVIEWSباالستعانة ببرنامج الباحثین  إعدادمن : المصدر
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نتائج تقدیر أثر التنویع في مكونات ) 03(یلخص الجدول رقم   
نتائج هذه الالناتج على النمو االقتصادي في جنوب افریقیا؛ ویتضح من 

، كما نالحظ معنویة معامل %86لهذا النموذج تقدر بـ أن القدرة التفسیریة
، وأثر التنویع في الناتج على معدل النمو عكسیا مما %10التنویع عند 

قد تؤدي إلى  %1یدل على أن كل زیادة في معامل التنویع بنسبة 
مما یدل  %10انخفاض في الناتج المحلى االجمالي الحقیقي بنسبة 

ع في تولید الناتج المحلي االجمالي لم تترافق على أن ارتفاع درجة التنوی
مع زیادة معدالت النمو االقتصادي، وهو ما یبین األهمیة النسبیة لقطاع 

وهذا یعني وجوداعتماد على . التعدین في تولید الناتج المحلي االجمالي
َحرِّف النمو ویصرف  ُ عن عملیة  االقتصادالموارد الطبیعیة الخام مما ی

ي قطاع استغالل المعادن إلى التهام الكثیر من األراضي ویؤد التصنیع،
لى تركز الملكیة بینما یشغل عددا قلیال من العمال، ویستقطب هذا  وإ

على حساب اإلنتاج الصناعي وتصدیر السلع  االستثماراتالقطاع 
والخدمات التي تستخدم أراض أقل وتوسع دائرة الملكیة وتوفر الشغل 

  .لعدد أكبر من الناس
أن أثر التنویع في الصادرات )04(ا یتضح من الجدول رقم كم

ایجابي على النمو االقتصادي؛ حیث أن كل زیادة في درجة تنوع 
تؤدي إلى زیادة في معدل النمو االقتصادي بنسبة %1الصادرات بنسبة 

، وهو ما یبین العالقة الطردیة بین التنوع في الصادرات والنمو 1.79%
المزدوج الهدف المزدوج المراد تحقیقه في جنوب االقتصادي وهو الهدف 

  .افریقیا
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 نتائج الدراسة: 
 لقيلقد أصبح الحدیث عن نقمة الموارد موضوعا مهما؛ إذ   

 والسیاسییناهتماما من قبل الهیئات الدولیة والمفكرین االقتصادیین 
للبحث عن  الربیعیةمما نتج عن ذلك لجوء الدول  ،ومتخذي القرارات

وج من ضیق الموارد الطبیعیة لتفادي آثارها السلبیة، وسادت سبل الخر 
التي واجهت االنعكاسات السلبیة  إفریقیاتجارب عدیدة من بینها جنوب 

سیاسة تعقیم تدفقات العمالت  إتباعالنتعاش قطاع الموارد من خالل 
، ومن خالل األجنبیة غیر المرتقبة باستخدام سیاسة مالیة ونقدیة صارمة

ما مدى تنویع القاعدة االقتصادیة '' '': اسة التي عالجت إشكالیةهذه الدر 
توصلنا . ؟بها في جنوب إفریقیا؟، وما أثر ذلك على النمو االقتصادي

من خالل الجزء النظري إلى تحدید مفهوم للتنویع االقتصادي والمتمثل 
تنویع مكونات الدخل بنسب غیر متباینة بحیث تضمن االبتعاد عن  في

، كما یعد كل من نوعیة حد، وسوق واحدة، ومصدر واحد للدخلمورد وا
وحجم المؤسسات ومدى تطبیق معاییر الحوكمة أهم الركائز التي یقوم 

  .علیها التنویع االقتصادي
ومن خالل تحلیل العالقة بین التنویع والنمو االقتصادي في   

لدراسة اقتصاد جنوب افریقیا قد حقق خالل فترة اجنوب افریقیا اتضح أن 
بعض أهدافه في تنویع نسبي في مكونات الناتج ) 2001-2014(

وهو ما ساهم رفع معدالت النمو ،وتنوع في الصادرات اإلجماليالمحلي 
بعض التدابیر التي اتخذتها جنوب أفریقیا  االقتصادي، ویعزى هذا إلى

التثمین : اثنین وهما بإجراءینفي تنویع اقتصادها، یتعلق األمر 
التثمین (وقد نهجت جنوب أفریقیا سیاسات قائمة على آلیتین . والتوطین
  .تهدف من خاللهما إلى تعزیز التنمیة المحلیة) والتوطین
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تعتمد بشكل كبیر على الموارد  ویمكن لهذا النموذج أن یلهم دوالً   
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